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Opdracht 
 

Maak een groepsfoto van de klas van 360°.  

Met een 360°-foto maak je een foto van elk stukje rondom, boven en onder je. Het resultaat is dat je IN de foto 
kan kijken, naar LINKS, RECHTS, naar BOVEN en naar ONDER.  

Op die manier kan je dus ook iets van je klaslokaal, school of van de omgeving rondom je school tonen. 

 

Klasaanpak  - Een aantal praktische tips…  

 

1. Bekijk samen enkele voorbeelden van 360°-foto’s op BRUZZ Ket, onderdeel Klik. 
 

2. Kies dan samen een toffe locatie waar er iets te zien is. Dat kan het klaslokaal zijn, maar ook buiten op 
de speelplaats of op een willekeurige plek in Brussel. Zorg voor een ruime locatie, zodat er wat afstand 
is tussen de fotograaf en de klas.  
 

3. Denk ook even na over je ‘beeld’: ga je ‘gewoon’ verspreid naast elkaar staan, houd je iets vast dat iets 
vertelt over jezelf of de klas, verkleed je je, beeld je iets uit, … Een thema mag zeker… ! 

 
4. Kies je app… en test als leerkracht zelf even uit op voorhand. Er zijn verschillende apps om een 360°-

foto te maken (cf. materiaal). De BRUZZ Ket-redactie kiest persoonlijk voor Google Street View, dat 
heel gebruiksvriendelijk is.  Op youtube vind je een tutorial 
www.youtube.com/watch?v=uDGQEBIsw-c . 
 

Soms duikt er een technisch probleem op… 
- de app Google Street View blijkt niet op elk iOS-apparaat in de appstore te verschijnen – een bug 
- de app Google Street View meldt in Android dat het apparaat geen 360° foto kan nemen – wsl. een 
foutieve instelling op je toestel of… 

 
5. De fotograaf blijft op één plaats in het midden van de leerlingen staan en kan daardoor zelf niet mee 

op de foto. Als je er als leerkracht graag bij staat, vraag je best hulp van een collega.  
 

6. Iedereen mag even niet bewegen of van plaats veranderen... Anders loop je het risico meerdere malen 
op de foto te staan :-) 
 

7. Klaar? Publiceer je 360°-klasfoto online via de app. In Google Street View ga je naar je foto en klik je 
op het deel-icoontje (= icoontje met het vierkantje en het pijltje naar boven). Kies op welke manier je 
de foto wilt doorsturen (liefst mail). De link naar jouw 360°-foto verschijnt nu in een mailtje dat je naar 
BRUZZ Ket mag sturen (zie hieronder) 
 

Praktisch 

Stuur een mailtje naar ket@bruzz.be met sandra.schreurs@bruzz.be en  ruth.vertongen@vgc.be in cc en als 
onderwerp BRUZZ KLIK: 360° klasfoto.  

Vermeld bij je bericht :  

 je school, klas en het aantal leerlingen  
 de (voor)namen van alle leerlingen op de foto  
 de dag en plaats waar(op) de klasfoto werd genomen en de fotograaf 

Materiaal 

- smartphone/tablet 

- apps 

 Sphere 360° 

Photography  

 Google Street View 

 … 

https://webmail.vgc.be/owa/redir.aspx?C=QQzAcSPRJM-b27zp25G_H1RExdMj5A1vWH78T9VsfUXSwjUJdRHVCA..&URL=http://bruzz.be
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
https://www.bruzzket.be/uit/topic/360deg-klasfoto
http://www.youtube.com/watch?v=uDGQEBIsw-c
mailto:sandra.schreurs@bruzz.be
mailto:sandra.schreurs@bruzz.be
mailto:ruth.vertongen@vgc.be
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 waarom de foto op deze manier genomen werd (locatie, thema, verborgen betekenissen, …) 
 de link naar je 360°-foto (zie puntje 7 hierboven) 

 

Leergebied Eindterm 

Muzische vorming 1. BEELD 

De ll kunnen 

Als de ll samenwerken of elkaars filmpjes bekijken en erover in gesprek gaan… 

1.2 door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken 

en erover praten. 

1.3 beeldinfo herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan. 

1.4 plezier en voldoening vinden in beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is 

vormgegeven. 

1.5 beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en gereedschappen en materialen 

hanteren om beeldend vorm te geven op een manier die hen voldoet. 

5. MEDIA 

5.3 De ll kunnen soorten van eenvoudige hedendaagse audiovisuele opnamen en 

weergavetoestellen (informatiedragers) aanwijzen, benoemen en ze creatief bedienen. 

6. ATTITUDES 

De ll kunnen 

6.3 genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen. 

6.4 vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen. 

Als de ll samenwerken of elkaars filmpjes bekijken en erover in gesprek gaan… 

6.5 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen. 

Nederlands SPREKEN  

2.1 De ll kunnen het gepaste taalregister hanteren als ze aan leeftijdgenoten over zichzelf 

informatie verschaffen 

2.7 De ll kunnen het gepaste taalregister hanteren als ze bij een behandeld onderwerp vragen 

stellen die begrepen en beantwoord kunnen worden door leeftijdgenoten 

ICT 2. De ll gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 
5. De ll kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 
7. De ll kunnen ict gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 

Sociale vaardigheden 1.1 De ll kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen. 
1.2 De ll kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 
1.5 De ll kunnen bij groepstaken leiding geven en o.l.v. een medell meewerken. 
1.7 De ll kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe door signalen  
       te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn. 

Sleutelcompetenties Digitale geletterdheid 

- in staat zijn om moderne technologieën functioneel, doelgericht en kritisch aan te wenden 

 

Creativiteit 

- out of the box denken 

- nieuwe samenhangen kunnen zien 

- creatieve technieken kennen  

 

Als de ll samenwerken en over het portret in gesprek gaan… 

Samenwerken 

- een positieve en open houding t.a.v. andere ideeën 

- kunnen samenwerken met anderen 

- moderne technologieën kunnen aanwenden voor het gezamenlijk realiseren van doelen 

- kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team 

 

https://webmail.vgc.be/owa/redir.aspx?C=QQzAcSPRJM-b27zp25G_H1RExdMj5A1vWH78T9VsfUXSwjUJdRHVCA..&URL=http://bruzz.be
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
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Sociale en Culturele vaardigheden 

- constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere  

   visies, uitingen en gedragingen 

- het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen 

 

Communiceren 

- doelgericht info uitwisselen 

- kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen (teksten, film) en het hanteren van  

   verschillende strategieën daarbij 

 

 
 
 

De 360°-klasfoto’s die ik al gekregen heb zijn SUUUPER! 
 Dikke chapeau aan de juffen voor deze eerste geslaagde opdracht. Ik weet dat het niet evident was 
om met die app aan de slag te gaan maar het resultaat mag er echt zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webmail.vgc.be/owa/redir.aspx?C=QQzAcSPRJM-b27zp25G_H1RExdMj5A1vWH78T9VsfUXSwjUJdRHVCA..&URL=http://bruzz.be
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